
Lista obszarów badawczych oraz kandydatów na promotorów w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych  

w zakresie dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. 

 

Katedra Tematy badawcze Kandydaci na promotorów 

Katedra 
Geografii 
Regionalnej  
i Turyzmu 
 

1. Przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki i rekreacji w wybranych 
regionach 

2. Wybrane zagadnienia z zakresu regionalizacji 
3. Krajobraz turystyczny – relacje człowiek–środowisko 
4. Przemiany krajobrazu kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim 

 

dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, 
prof. UMCS 
 
dr hab. Ewa Skowronek, 
prof. UMCS 

Katedra 
Geografii 
Społeczno-
Ekonomicznej 
 

1. Procesy społeczne, gospodarcze i polityczne w przestrzeni europejskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów przygranicznych 

2. Kompensacyjny wymiar migracji międzynarodowych 
3. Asymetria rozwoju gospodarczego obszarów transgranicznych 
4. Przestrzenne przekształcenia kolejowej obsługi pasażerskich przewozów transgranicznych  

a zmiany funkcji granic i sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski 
5. Delimitacja obszarów zagrożonych wykluczeniem transportowym w Polsce 
6. Rola nadawania praw miejskich w rozwoju jednostek osadniczych. Nowe miasta w polskiej 

sieci osadniczej po 1989 roku. 
7. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju wybranych gmin Lubelszczyzny położonych w 

granicach parków krajobrazowych w świetle koncepcji świadczeń ekosystemowych 
8. Wpływ parków ciemnego nieba na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu 
9. Gospodarka turystyczna Egiptu, Maroko, Tunezji i Turcji w obliczu wiosny arabskiej i 

działalności fundamentalistycznej 
10. Przemiany edukacji geograficznej 
11. Edukacja społeczna do turystyki i przez turystykę 
12. Wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w rozwoju lokalnym 
13. Uwarunkowania rozwoju różnych form turystyki na wybranych obszarach 
14. Badania z zakresu społecznych nauk polarnych 

 

dr hab. Anna Dłużewska, 
prof. UMCS 
 
dr hab. Wojciech Janicki, 
prof. UMCS 
 
prof. dr hab. Tomasz Komornicki 
 
dr hab. Michał Łuszczuk 
 
dr hab. Artur Myna, prof. UMCS 
 
dr hab. Viktoriya Pantyley 
 
dr hab. Monika Wesołowska 

https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,325,pl.html
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,325,pl.html
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2485,pl.html
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2485,pl.html
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,555,pl.html
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,555,pl.html
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,987,pl.html
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,987,pl.html
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,1227,pl.html
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,1636,pl.html
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,1910,pl.html
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2073,pl.html
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2942,pl.html


Katedra 
Geomatyki i 
Kartografii 
 

1. Analizy przestrzenne i geostatystyka 
2. Generalizacja kartograficzna 
3. Geografia historyczna, kartografia historyczna i GIS historyczny (HGIS) 
4. Informacyjność i użytkowanie map turystycznych 
5. Metodyka prezentacji kartograficznej 
6. Modelowanie i wizualizacja kartograficzna 2D, 3D i 4D 
7. Niepewność informacji w modelowaniu kartograficznym 
8. Publikacja danych przestrzennych online (webGIS) 
9. Redakcja map i atlasów 
10. Standaryzacja nazw geograficznych 
11. Teledetekcja środowiska 
12. Wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych w naukach humanistycznych 

 

dr hab. Paweł Cebrykow 
 
dr hab. Beata Konopska, 
prof. UMCS 
 
 

Katedra 
Gospodarki 
Przestrzennej 
 

1. Uwarunkowania, systemy i instrumenty polityki przestrzennej 
2. Przeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów zurbanizowanych i problemy rewitalizacji 

zespołów miejskich 
3. Uwarunkowania przyrodnicze i społeczne w gospodarce przestrzennej i rozwoju lokalnym 
4. Studia krajobrazowe jako podstawa racjonalnej gospodarki przestrzennej 
5. Podstawy środowiskowe, planistyczne i prawne kształtowania funkcjonalnych obszarów 

turystycznych 
6. Teoria i praktyka funkcjonowania oraz zagospodarowania obszarów chronionych i 

przyrodniczo cennych 
 

dr hab. Waldemar Gorzym-
Wilkowski, prof. UMCS 
 
dr hab. Bogusława Baran-
Zgłobicka 
 
dr hab. Sebastian Bernat, 
prof. UMCS 
 
dr hab. Wioletta Kałamucka 
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